
  شخص يتكلم بلغة أجنبية
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، يقول يف فرنسا يف إخواننا مسلمون هناك يعين موظفيهم فرنسيني يعين  السائل :

  م ؟ أجانب كفار ، وال يدعون هلم وقًتا للصالة ، فما رأيك
طبًعا ال جيوز للمسلم أن يوظف نفسه وظيفة ما، أو يتعاطى عمًال ما حيول بينه وبني القيام مبا  الشيخ :

فرض اهللا عليه من الواجبات ، وخباصة منها الصلوات ، فال جيوز ، فأنا فعًال جاءين بعض هذه األسئلة من 
العميل الذي أعمل عنده ال يسمح يل بأن فرنسا من بعض اجلزائريني ، قال يل أمس أو أول أمس ، قال إن 

(( أصلي وآخر قال يل بأنه يأمرين حبلق حلييت ، قلت له ال جيوز لك هذا وال هذا ، وربنا عز وجل يقول : 
على أنين اهتبلها فرصة وأقول إن إقامة كثري  ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

زائريون يف فرنسا حىت تفرنسوا ، هذا خطأ إسالمي فاحش ؛ ألنه عليهم مجيًعا من املسلمني وخباصة منهم اجل
أن يعودوا إىل بالدهم ، وأن يكثروا سواد شعبهم وأن ال يعكسوا األمر ، فيكثروا سواد الكفار يف فرنسا ، 

ه املناسبة من ي فعليهم أن يعودوا إىل بالد اجلزائر ، وال يستوطنوا بالد الكفر ، ملا نذكره دائًما مبثل هذ
الرسول عليه السالم  يف غري ما حديث صحيح ، املسلمني أن يقيموا يف بالد الكفر ، من ذلك قوله عليه 

( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ، وقال :  ( المسلم والمشرك ال تتراءى نارهما )الصالة السالم : 
أي من  ( من جامع المشرك فهو مثله )خمتصر : وقال أخريًا بلساٍن عريب جامع مانع  ظهراني المشركين )

خالطه وساكنه ، فكيف يعيش أجريًا حتت يد كافر ال يؤمن باهللا ورسوله ، وال حيرم ما حرم اهللا ورسوله ؟ ! 
ال جيوز للمسلم أن يعيش هكذا حتت إمرة كافر ؛ ألن عواقب ذلك كهذه العاقبة ال يسمح له بأن يصلي يف 

 ( ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق )سمح له أن يصلي حيث هو يعمل ، فإًذا املسجد ، بل رمبا ال ي
  حىت لو كان هذا اخلالق أمريًا ، خليفة املسلمني ، فكيف وهو من الكافرين ؟ !

وما هي الشروط اليت من خالهلا ميكن للمسلم أنه ال نقول أن يقيم هناك ، لكن ميضي فرتة معينة  السائل :
  ما رأيكم وإرشاداتكم ؟  ...راسة أو مثًال ميشي للعالج أو هناك ، يعين كالد

أوًال نقول جيوز الذهاب هناك للضرورة ، ونعتقد أن من الضرورة يف اجلملة ال يف التفصيل ، حتصيل  الشيخ :
بعض العلوم العصرية اليت ال توجد يف البالد اإلسالمية ، أو ال يوجد يف البالد اإلسالمية من يعلمها ، 

صيل هذا الفرض الكفائي نرى أنه من الضروري أن يسافر املسلم لتحصيل مثل هذا العلم ، أما إذا كان فلتح
علًما عاًما ذائًعا شائًعا ، وإمنا يذهب لتحصيله خلاصة نفسه ، ليجعله طريًقا للحصول على رزقه ، فهذا ليس 

احلالة وبناًء على ما نعلمه من التاريخ ضروًرا من الضرورات املبيحة للمحرمات ، فال جيوز له السفر يف هذه 
اإلسالمي األول ، جيوز للتجار املسلمني أن يذهبوا إىل بالد الكافرين للمتاجرة ، بأن يقدموا إليهم ما عند 



املسلمني من التجارة ، وأن يرجعوا من عند هؤالء الكفار مبا عندهم من بضائع إىل بالد اإلسالم ، ال أن 
 مع ذلك فالبد من التذكري بشرٍط ملن يذهب هناك سواء كانت جتارة أو لتحصيل يقيموا فيها سنني ، مث

  ذلك العلم الضروري ، أن يكون حمصًنا أي متزوًجا وحمصًنا باألخالق اإلسالمية . 
  هذا شرط يا شيخ ؟  السائل :
  شرط .  الشيخ :
  . ...ألوف  السائل :
  كثري كثري !  الشيخ :

لفرنسا اآلن الشباب اجلزائري توجهوا الجنلرتا لندن مملوءة باجلزائريني هناك  ...اآلن ظهرت ما  السائل :
  الشباب اجلزائريون هناك. 

  عجيب .  الشيخ :
  احلليب : عملوا نفق يف البحر بني فرنسا وبريطانيا حتت البحر

  يف البحر الشيخ :
  احلليب : أعلنوا أم وصلوه قبل أيام .

  . ...سائل آخر : 
  ون للعمل كما ذهبوا من قبل إىل فرنسا ، فاآلن ينطلقون إىل بريطانيا .يذهب الشيخ :
شيخنا ودي مادام حنن يف صدد احلديث عن اجلزائريني كنا تكلمنا منذ احلني يف نقطة ودي تكون  السائل :

 أن تكون واضحة أكثر إن شاء اهللا فيما خيص تعدد الزوجات عندنا يف اجلزائر الشباب يعين لو ننظر نظرة
  شاملة للشعب اجلزائري نرى أنه حوايل سبعني باملائة أو أكثر شباب ، والبنات يفوقون بكثري الرجال .. 

  عدًدا الشيخ :
  يف العدد السائل :
  يعين يفوقون الشباب عدًدا ؟  الشيخ :
ة ، وعندنا % من الشعب اجلزائري النسبة املئوي70يعين الناس الشابة يف اجلزائر يعين تريد أن تعمل  السائل :

  بنات بكثرة على الشباب يعين الرجال . 
  يعين البنات أكثر من الشباب ؟  الشيخ :
واملسألة يف تعدد الزوجات عما ُتكلم فيه تعدد الزوجات ، تقول واحدة من ثالث ، يعين ال أريدها  السائل :

إال ال تتزوج إطالقًا ، مباذا ، وال أريد زوجة ثانية للزوج تبعها ، وتفضل أا تكون بره ، يعين تطلق ، و 
  تنصحونا يا شيخ ، لعلنا نفيد شبابنا هناك من نصائحكم ؟ 



  يعين أفهم منك أن الشباب ال يقبل على الزواج وكذلك الشابات أم ماذا ؟  الشيخ :
 الشباب عندنا حىت لو ما يف عندنا أزمة سكن ، هي األزمة موجودة عندنا ، وحىت أزمة الوظيفة ما السائل :

موجودة الوظيفة عندنا يف اجلزائر حىت لو كانت هناك وظيفة وما يف أزمة سكن ، الشباب ما ممكن اللهم إال 
إذا تعددت الزوجات ، يعين كون البنات كلها تتزوج ، جيب أن يكون هناك تعدد الزوجات ، وعندما نكلم 

ك ، فتقول ال ، أنا ال أرضى ا بنتنا ونقول هلا : جيب عليك أن ترضي أي تكون راضية بزوجة أخرى لزوج
أوجييء بثانية ، هذا كالم سائر عندنا يف  ...، أفضل أن أبقى عازبة أو أطلق إذا ما رأيت أن زوجي رايح 

  اجلزائر ، فما رأيك يا شيخ ؟ 
هذا يف بالد اإلسالم كلها ، ليس عندكم فقط ، املشكلة عامة ، وعندنا هنا ويف سوريا كذلك ؛  الشيخ :

هذا من غزو الغرب الفكري لبالد اإلسالم ؛ ألن الكفار ينقمون على املسلمني أشياء كثرية ، ومنها ألنه 
تعدد الزوجات ، ولعلك تعلم أن هناك كثريًا من الكتاب اإلسالميني انغشوا بدعايات الكافرين ، ووصلت 

منها إىل مصر ، فنشروا فيها  هذه الدعاية بقوة مع بعض الرجاالت املصريني الذين عاشوا يف فرنسا ، ورجعوا
هناك ما يتعلق حبرية املرأة وحددوا موضوع الزواج بأكثر من واحدة مبا يتعلق بالضرورة ولذلك فقد مسعنا يف 
اإلذاعة املصرية مرارًا وتكرارًا أن اإلسالم ال حيض على تعداد الزوجات ، وإمنا ذلك للضرورة ويتأولون اآلية 

أنه جيمعون بني اآليتني ،  (( فإن لم تعدلوا فواحدة ))،  وا أن تعدلوا ))(( ولن تستطيعاليت تقول : 
ويدعون أن اآلية اليت تنص على أنه غري مستطاع العدل بينهن ، تنفي جواز التعدد إال للضرورة ، وهذا من 

وله تعاىل يف حتريف الكالم اإلهلي عن موضعه ، والواقع أن اهللا عز وجّل أباح التعدد ، بل حض عليه ؛ ألن ق
 - هذه اآلية أوضحها النيب  (( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ))اآلية املشهورة : 

أا ليست فقط لإلباحة واإلجازة ، بل لبيان الفضيلة ، حينما قال عليه الصالة  - صلى اهللا عليه وسلم 
صلى  -فتكثري سواد أمة الرسول  م يوم القيامة )( تزوجوا الولود الودود ، فإني مباٍه بكم األموالسالم : 

ليس له إال سبب واحد ، وهو أن يكثر الرجل من النساء احلرمي بالعدد الذي أباحه له  - اهللا عليه وسلم 
القرآن الكرمي ، وهو أربعة من النسوة وعلى ذلك جرى سنة السلف ، فكثري من الصحابة كان هلم أكثر من 

مثال وعلي وغريمها ، فكثري السواد حيصل ذه الوسيلة ، وتقليل السواد حيصل زوجة واحدة ، كأيب بكر 
بالتحجري على املسلمني أن يتزوجوا بأكثر من واحدة ، فعلى ذلك الفتيات املسلمات الاليت يتخذن ذلك 

وأراد املوقف وهو عدم القبول بأن تكون زوجًة لزوٍج متزوج أو تبقى كما قلت عانًسا أو إذا كانت متزوجة 
زوجها أن يتزوج عليها ، فتختار الطالق ، هذا بال شك من وحي الرتبية الغربية ، والشك أن البالد 
اإلسالمية غزيت منذ حنو قرن من الزمان ، أو أقل أو أكثر وذلك حسب اختالف البالد اليت استعمرت من 

بالدكم اجلزائر أو من بالدنا  بعض الكفار غزيت فكريًا يف عقر دارها ، ولذلك ملا انسحب الفرنسيون من



السورية أو من غريها ، فهم انسحبوا جبيوشهم ، ولكن قد خلفوا من ورائهم أفكارهم وعادام ومن عادات 
الفرنسيني وغريهم ، أن ميشوا يف الطرقات ُحسرا ، وأن حيلقوا حلاهم ، وهذا عادات منتشرة يف بالد اإلسالم 

حيلقوا شوارم مع اللحى ، الربيطانيون حيلقون حلاهم وحيفظون شوارم ، حىت اليوم ، الفرنسيني عادم أن 
وهكذا ، وهذه ظاهرة حنن رأيناها متمثلة يف الشعب السوري ، ألنه استعمر من فرنسا سنني طويلة ، مث يف 
أواخر انسحاب اجليش الفرنسي جاء اجليش الفيشي ومعه جيش بريطاين فصارت العادة اختلفت كان 

حيلقون حلاهم مع شوارم بزمن الفرنسيني ، وملا حلوا الربيطانيون ما قضوا إال سنة أقل أو أكثر ما  الشباب
أحفظ ، وإذا بالشباب يظل مستمر على حلق اللحى ، لكن يريب الشوارب ، كان الفرنسيون حيلقون 

ذا ، الشاهد : إن فكرة رءوسهم إىل هنا ، وما حوله كله نظيف ، مث ملا جاء الربيطان غريوا الصورة ، وهك
امتناع الفتيات املسلمات من التعدد ، هذه فكرة خطرية جًدا ، وخمالفة للشريعة اإلسالمية ، وعليهن أن 
يطرحوا األهواء الشخصية وأن خيضعوا أنفسهم لألحكام الشرعية ، وإال ما يكن مسلمات حًقا صاحلات  

مبثل هذا احلكم الشرعي استنكفت واهللا عز وجل  كما قد يدعي منهن أا ملتزمة ، ولكنها إذا وجهت
(( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في يقول يف صريح القرآن الكرمي : 

فنحن ننصح الشابات ، بل الشباب أن يرفعوا عن  أنفسهم حرًجا مما قضيت ويسلموا تسليما ))
ورة ، بل هو جائز بدون ضرورة ، وذلك خري للشباب املسلم ، أفكارهم قضية عدم جواز التعدد إال للضر 

ولو من الناحية الشهوانية ، أن يقضي وطره باحلالل ، بالزوجة الثانية ، خري له من أن يقضي وطره باحلرام 
  بأن يتخذ خليالٍت وصاحبات باحلرام ، واهللا املستعان .

د اآلن يعين مادام يفوق عدد الرجال ، أال ترونه أال ترون يا شيخ أن كثرة عدد البنات املوجو  السائل :
  مشجًعا هلذه احلكمة ، حكمة تعدد الزوجات ؟ 

  .  -اإلخوة يضحكون  -أينعم ، هو كذلك ، لكن رب إنسان هناك سيقول لك حوله إىل هنا ،  الشيخ :
  شيخنا ، واهللا عندنا بنات ، ينتظرن أن يُتقدم إليهن .  السائل :
  - يضحك الشيخ رمحه اهللا والطلبة  -، يال يا أبا أمحد شد حيلك  اهللا أكرب الشيخ :
  اهللا يهديهن .  ...ويف اخريات  السائل :
  اللهم آمني الشيخ :
  املهور سؤال الشيخ غالية وإال .. ؟  السائل :
  املهور يعين ترجع للبنت وتربيتها .  السائل :
  يعين ما ترجع إىل ويل أمرها ؟  الشيخ :
  دنا نقول الرتبية ، يعين املسئول األول للرتبية هو الويل . وعن السائل :



  يف عندكم ويل ال يطلب مهًرا غالًيا ؟  الشيخ :
  نعم يا شيخ .  السائل :
  يوجد شيء من هذا ، احلمد هللا . الشيخ :
هب تقدمنا لكثٍري منهن ولكن الذي يرفض مثًال ، سبب الرفض يكون أنه ال يريدون ابنتهم أن تذ السائل :

إىل أفغانستان ، إىل اجلهاد ، هل جيوز لألب أو لألخ أن يرفض هلذا السبب ؟ مع أن البنت تكون راضية 
  وتريد ذلك ؟ 

إذا كانت البنت راضية فال جيوز ، هو االحنراف عن الشرع ،ما مبسألة أو مسألتني ، الغالب هو  الشيخ :
  االحنراف واإلتباع قليل جًدا ، مع األسف .

وضيح صغري يا شيخ هو فيما خيص اهلجرة للبالد الغربية ، ملا نسأل الشباب ملاذا اجرون جند ت السائل :
عندهم رد ، يقولون : ما يف شغل يف بالدنا ، وعندما يقال هلم ملاذا ال متشون إىل البالد اإلسالمية ؟ يقولوا 

مون ، ويف ليبيا ما فيها عمل ، يف  إنه ما مسموح لنا حىت هنا يف األردن ما يف عمل ، ويف السعودية ال يقي
  كل البالد اإلسالمية ما فيه عمل ، ما العمل هنا ؟ يبقى الشباب عاطل ؟ ما رأيكم وردكم يا شيخ ؟ 

(( ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغًما كثيًرا وسعة أنا أعتقد أنه كما قال تعاىل :  الشيخ :
ييق الذي ذكرته آنًفا ، حبيث إن املسلم ال جيد عمًال إال يف فرنسا أو فما أظن أنه األمر يضيق هذا التض ))

بريطانيا مثًال ، لو ذهب املسلمون اليوم إىل باكستان ، ال جيدون عمًال ؟ ! أنا أقول جيدون عمًال ، لكنهم 
سالم يف ينشدون عمًال غالًيا مثيًنا ، فهم ينشدون املادة ، وال ينشدون العيش الكفاف كما قال عليه ال

( اللهم اجعل رزق آل محمد  أو يف احلديث اآلخر :  ( لقد هدي من رزق كفاًفا )احلديث الصحيح : 
رأيت كيف؟ املشكلة أنه أمراض بعضها آخذ برقاب بعض ، واحدة تنفذ لواحدة ، وواحدة تنفذ  كفاًفا )

ما العيش الضروري ، وإمنا لواحدة ، وهكذا ، فهؤالء الذين يهاجرون إىل بالد الكفر يف سبيل العيش ، 
العيش البزخ والرتف وحنو ذلك ، وهل يشك مسلم بأن اهللا عز وجل إذا علم من قلب مسلم ترك بلده ؛ 
ألنه مل جيد هناك سبًبا لتحصيل رزقه إىل بلٍد آخر مسلم ، أن اهللا عّز وجل يسد عليه طريق الرزق احلالل إال 

مسلم ، لكن اجلشع والطمع املادي بال شك املال ميسور يف  يف بالد الكفر ؟ ! هذا ال ميكن أن يتصوره
بالد الكفر ، أكثر بكثري من بالد اإلسالم ، فهذا الطمع واجلشع وحب التوسع يف كسب املال هو الذي 
يسوغ هلؤالء الناس أن يدعوا هذه الدعوة الباطلة ، وأن يقولوا حنن ال جند مكانًا يف كل بالد اإلسالم ، أنا 

ا ، يف كثري من بالد اإلسالم ال جيد الغريب مكانًا يف كثري منها ، ولكن ليس كلها ، فإًذا األمر  أقول آسفً 
  . (( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ))كما قال تعاىل : 



  هل جيوز لفتاة أن تشرتط على من يطلبها أن يكون طالب علم ؟  السائل :
  على من يطلبها  الشيخ :
  يطلبها على من  السائل :
أينعم ، يعين السؤال واضح وما واضح ، يعين هي ترغب أن يكون اخلاطب من طالب العلم ؟  الشيخ :

  هذه ما فيها 
  ما فيها شيء السائل :
يعين ترغب أن يكون الرجل صاحل ، طيب هي طماعة صاحل وطالب علم بالطبع هي ملا تطلب  الشيخ :

احل ، فإًذا هي تعين صاحل وطالب علم ، ما املانع من هذا ؟ هذا الطلب أن يكون طالب علم ال تعين غري ص
  ! وليت الفتيات كلهن مثل هذا اجلنس . 

  يعين اشرتاطها عليه هو طالب علم أن يبقى مستمر يف طلب العلم .  السائل :
  نعم الشيخ :

  سائل آخر : اشرتاطها عليه هو مستمر يف طلب العلم
  كأ أيًضا وليس منه هو أن يكون طالب علم . ال ، هذا شيء ثاين ، هذا من الشيخ :
  يعين األصل أن يكون طالب علم .  السائل :
  أما قضية يستمر أو ال يستمر قضية أخرى . الشيخ :
  يف سؤال آخر يا شيخ  السائل :
  نعم الشيخ :
ثة نقاط ، إننا كنا يف األمس بالقاهرة ، والحظت عند إخواننا املصريني يف صالم ، الحظت ثال السائل :

  وحىت عقبت عليها مع اإلمام الذي أمنا آنذاك : األوىل : أنه يف القراءة اللهجة مثًال الذين يذكروا الزين
  كيف  الشيخ :
يعين يبدلوا حرف الذال بالزاي ، يقرأوا بالزاي هذه واحدة . الثانية : عندما يتم قراءة الفاحتة  السائل :

ة يعين ، حىت بعدين يواصل القراءة ، فسألته ملاذا يفعل ذلك ؟ قال : أعطي بالنسبة لإلمام ينتظر هنيًة فرت 
املأمومني وقًتا لقراءة الفاحتة ، قلت له : قراءة اإلمام هي قراءة للمأمومني ، وهذا وارد ، فقلت له كيف يعين 

ة تكلمتم عليها فقال ال أدري هكذا وجدت األولني فاتبعتهم . والنقطة الثالثة : هي يف التشهد ، والقضي
منذ حني يف حتريك اإلصبع ، وهو إخواننا املصريني هدانا اهللا وإياهم ، اإلصبع تبعهم هذه مالحظة صغرية 

 - صلى اهللا عليه وسلم  - الحظتها قلت له كيف أنتم يف التشهد ما حتركون السبابة تبعكم، وواردة عن النيب 
ذا وصلنا إىل أشهد أن ال إله إال اهللا نرفعها وبعد ذلك وأحاديث صحيحة ، قال يا أخي حنن ال حنركها إال إ



نتم الشهادة نضعها ، ويفتحون أيديهم هكذا ، واألصابع تستقبل القبلة ، قال كي كل ما يف جسده 
  يستقبل القبلة . هذا معظم .. 

  تقول يفتحون أصابعهم ؟ وإال يضمون ؟  الشيخ :
  ال يضموا السائل :
  ال يضموا الشيخ :

نعم ، يرتكوا هكذا مستقبلة القبلة ، أصابع اليمىن واليسرى ، اليسرى معلومة ، أما اليمىن ثبت  ائل :الس
  يقبض ا ، ما رأيكم يا شيخ ؟  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا 

 املسألة األخرية هذه ما وضحت يل ، يعين أنت تقول بأم يف حالة اجللوس يوجهون أصابعهم إىل الشيخ :
  القبلة أم ال يوجهون ؟ 

اجللوس للتشهد حينما يكونون يف التشهد األصابع تبعهم مستقبلة كلها أصابع اليمىن واليسرى  السائل :
  مستقبلة ، وحنن عندنا األصابع جنمعها . 

  طيب ، واليد األخرى ؟  الشيخ :
  األخرى مستقبلة نرتكها وهي هكذا .  السائل :

  اليمىن أا تظل ممدودة ، ما يقبضوا ثالثًا ومخسون .  احلليب : مالحظته على اليد
  هذا فامهه ، لكنه أدخل عامًال جديًدا يف املوضوع .  الشيخ :

  احلليب : هذا مرادك واهللا أعلم . 
  هذا مرادي واهللا أعلم ، هكذا ، بعدين عندما يصل إىل التشهد يرفع إصبعه .  السائل :
بع هذه مفهومة ، لكن قضية استقبال القبلة باألصابع ، سواء قلنا نعم يا أخي ، قضية اإلص الشيخ :

بالسلب أو اإلجياب ، هذا يظهر يف موضوع اليد اليسرى فأنت تأخذ عليهم فيما يتعلق باليد اليسرى أم 
  يستقبلون بأصابع اليد اليسرى القبلة أم ال يستقبلوا ؟ 

ظيت ما أنه يرتك يده اليسرى ممدودة ؛ ألن األصابع ال يا شيخ ، امسح يل يا شيخ ، هو مالح السائل :
أنا رأيت هذا أنه رأيته بعدما سألته ، قال يل األصابع جيب أن تكون مستقبلة ، هذا  -ال  - تستقبل القبلة 
  رأيه ما رأيي . 

كون وال أنا أسألك ماذا رأيت ؟ ما ما رأيك ، يعين هنا يدان اليمىن واليسرى ، فرأيت اليمىن ال حير  الشيخ :
  يقبضون ، وإمنا يفعلون هكذا ، أليس كذلك ؟ 

  نعم .  السائل :
  طيب واألخرى ؟  الشيخ :



  ممدودة .  السائل :
ممدودة ، تالحظ أا ممدودة إىل القبلة ؟ وإال غري ممدودة إىل القبلة ؟ وإال ماذا ؟ ألنك أنت ذكرت  الشيخ :
  القبلة . 
صلى اهللا  - لقبلة ، وأنا عندما قرأت لكم كتاب صفة صالة النيب ألنه هو عن مسألته ذكر يل ا السائل :

  ما وقفت عند هذا ، كلمة القبلة لألصابع .  -عليه وسلم 
هذا هو ، رأيت كيف؟ يعين يف مسألة أخرى يف املوضوع غري قضية اإلصبع ، املهم نرجع للصور  الشيخ :

: قضية الذين نطق حرف الذال بالزاي ، الظاهر  اليت عرضتها ، نناقشها واحدٍة واحدة : فاملسألة األخرى
أنك بليت بإمام جاهل ، وإال حنن نسمع قراءة القراء املصريني بواسطة اإلذاعة دائًما وأبًدا ، فهم ينطقون 
بالذال ، الذال العربية الصحيحة ، فاإلمام الذي أنت اقتديت وراءه يبدوا أنه رجل عامي ، وهكذا عندنا يف 

قولون عن الذال الذين يبدلون حرف الذال حبرف الزاي فهذا يعين حلن عامي وهذا اإلمام مل سوريا أيًضا ي
  يكن قارئا فهو خطأ ال شك يف ذلك إطالًقا ، فهل لك شيء آخر ، تنبيه على هذا اخلطأ ؟ 

  هو يف احلقيقة أود أن أعرف ما حكمه وما رأيكم فيه ؟  السائل :
  رأيي يف ماذا ؟  الشيخ :
  يعين يف هذا هل عليه حمسوب ، هل عليه أن يتوقف عن هذا ؟  السائل :
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا ، قال :  -صلى اهللا عليه وسلم  - بال شك هو ال خيفاك أن النيب  الشيخ :

إىل آخر احلديث ، فهو ليس حيسن القراءة فضًال عن  فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة .. )
أقرأ القوم ، فلذلك فهو واهللا أعلم ، موظف من هؤالء املوظفني من األئمة الذين يوظفون فقط من أن يكون 

أجل الراتب واملعاش ، فهو بعد أن نبهته لو كان يقصد تقوى اهللا عز وجل ، عليه أن يتعلم القراءة من 
حش فيكون هو جديد ؛ ألن هذا خطأ خطأ فاحش جًدا ، أن يقلب احلرف إىل حرف آخر ، هذا خطأ فا

مسئوًال هو عن صالة املقتدين خلفه ، أما املسألة الثانية وهي أنه كان يسكت وراء الفاحتة ليفرغ املقتدين 
ليقرأوا الفاحتة ، فهذا أيًضا يفعل هنا يف هذه البالد ، وهو مذهب الشافعية ، وال أصل هلذه السكتة الطويلة 

ة ، ولذلك فمن كان يريد إتباع السنة فإذا ما فرغ من قراءة بعد أن يقرأ اإلمام الفاحتة يف السنة الصحيح
  الفاحتة ، فعليه أن يتابع القراءة بعد الفاحتة جهًرا ، وال يسكت هذه السكتة الطويلة ، واضح ؟ 

  بارك اهللا فيك شيخنا السائل :
  طيب ما بقي السؤال الثالث ؟ الشيخ :
  قضية األصابع ؟  السائل :
ف السنة ، كما أنت شرحت له ، القبض قبض األصابع والتحليق بالوسطى واإلام أيًضا هذا خال الشيخ :



 - رضي اهللا عنه  -، واإلشارة بالسبابة وحتريكها ، هي السنة الصحيحة اليت ثبتت يف حديث وائل بن حجر 
  .  (( ولكن أكثر الناس ال يعلمون ))ولكن كما قال تعاىل : 

  صابع تستقبل القبلة يف هذا ؟ هل نستطيع أن نقول أن األ السائل :
  ال ، إمنا نقول السبابة تستقبل القبلة الشيخ :
  فقط السائل :
فقط ، لذلك أشكل علي ملا أنت حتدثت بكالم عام ، يف موضوع استقبال القبلة يف األصابع ،  الشيخ :

  السنة هي استقبال القبلة بالسبابة خبالف السجود . 
  السجود معلوم .  السائل :

أقول خبالف السجود ، وإذا كان معلوًما لديك ، فحينما يضع يده اليسرى هنا ، لذلك أنا دندنت  لشيخ :ا
قليًال معك حول اليسرى هنا ، ليس من الضروري أن يضم أصابعه ، وليس من الضروري أن يفتحها ، وإمنا 

  يف هذه املسالة .  يضعها على السجية وعلى الفطرة ، ال يتقصد هيئة معينة لعدم ورود سنة خاصة
  شيخنا ، إذا كان متورك فيلقمها الركبة فتصبح األصابع إىل أسفل .  السائل :
هذا صحيح ، يف الثالثية والرباعية ، لعلك تذكر معنا أنه يتورك فيخرج رجله اليسرى حتت ساقه  الشيخ :

ه ، ويتكئ على ذراعه األيسر ، اليمىن ومييل بشقه األيسر إىل اجلانب األيسر ويضع هكذا كفه يلقم كفه ركبت
فهنا يف تلقيم ، أما يف التشهد األوسط ويف التشهد الفرد كالصبح فيضعها كما ذكرنا وضعا طبيعيا ال 

  ُيالحظ فيه شيًئا أما يف التورك فيقبض قبًضا . 
  تكون يده كالوتر .  السائل :
  نعم . الشيخ :
  حالة الركوع إىل أين النظر شيخي ما جد شيء عندكم بالنسبة للنظر يف السائل :
  ال الشيخ :
  سابًقا كنت تقول ما يف مكان ؟  السائل :
  ما يف ال . وسبحانك اللهم وحبمدك وأشهد أن ال إله إال اهللا أستغفرك وأتوب إليك .  الشيخ :
  جزاك اهللا يا شيخنا ، وجعل لكم األجر والثواب .  السائل :

  أسئلة عرب اهلاتف .
سحور ، كما ورد يف احلديث عن الرسول عليه الصالة والسالم ، طيب ، إذا ما صار خبصوص امل السائل :

  يف نتيجة ؟ 
يعين إذا ما صار نتيجة بتالوة كالم اهللا ؟ ! رايح يصري نتيجة بفضل الشيخ املزعوم ؟ ! ما يف وسيلة  الشيخ :



تضرع إليه بكل قلٍب خاشع مقبل غري االستعاذة باهللا من شر شياطني اإلنس واجلن واللجوء إىل اهللا ، وال
  على اهللا ، ليعافيه اهللا ويشفيه ، هذا هو السبيل ليس إال . 

صلى اهللا عليه  -طيب ، هل يف أحاديث وردت غري املعوذات مثًال كرقية صحيحة عن رسول اهللا  السائل :
  خالف املعوذات ؟  -وسلم 

  ما أعلم شيًئا آخر .  الشيخ :
  لذهاب إليهم ؟ إًذا ال جيوز ا السائل :
أبًدا ، ال جيوز ؛ ألن هؤالء أكثرهم أحسن ما يقال فيهم أم أصحاب مهنة وصنعة يريدون  الشيخ :

يعتاشوا فيها أو ا ، وهي صنعة غري مشروعة ، هذا أقل ما يقال فيهم ، وإال ففيهم دجالون وفيهم كذابون 
  واهللا املستعان .

  م مثًال يعاجل بالقرآن الكرمي ، هل جيوز يل الذهاب إليه ؟ طيب ، لو ثبت يل أن واحد منه السائل :
  فقط بالقرآن الكرمي ؟  الشيخ :
  اآليات واألحاديث .  السائل :
  بس بالقرآن الكرمي ؟  الشيخ :
  هناك أيًضا مثل احلجب ، يكتب اآليات على حجاب ، ويطلب من .. السائل :
  اآلن كشفت القناع الشيخ :
  نعم السائل :
  ملا قلت يكتب حجب ، هؤالء الزم تبعد عنهم وتفر منهم فرارك من األسد .  :الشيخ 

  يعين هذه ينطبق عليها قوله عليه السالم بالنسبة التوله  السائل :
  التوله ، التوله  الشيخ :
  فهل تعتربوا توله ؟ السائل :
  أي نعم . الشيخ :
  ولو كان فيها قرآن كرمي ؟  السائل :
  . ولو كان  الشيخ :
  إًذا ال جيوز كتابة القرآن على حجب فقط القراءة؟  السائل :
أينعم ، فقط القراءة ؛ ألنه بالرغم مما جاء يف األحاديث من التحذير عن اختاذ التمائم وما شاها  الشيخ :

  ، ففي كتابه القرآن يف مثل هذه التمائم تعطيل للناس عن تالوا واالستعانة ا .
  كان مثًال شخص مثال ال يقرأ القرآن وهو أمي ، وطلب مين أن أرقيه ؟   شيخ ، لو السائل :



  أرقيه .  الشيخ :
  بالقراءة فقط ؟  السائل :
  أينعم .  الشيخ :
  يعين ال جيوز كتابة مثًال آية الكرسي أو املعوذات ؟  السائل :
  ال ، ال جيوز . الشيخ :
  بارك اهللا فيك شيخ السائل :
  وفيك بارك الشيخ :

  . ... ائل :الس
  أهلني  الشيخ :
  جزاك اهللا خريا السائل :
  وال تنس تقول السالم عليكم الشيخ :
  السالم عليكم السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته . الشيخ :
  عندي سؤاالن شيخنا السائل :
  هاما الشيخ :
  ، يقرأون الفاحتة هل هذا ورد ؟ السؤال األول قراءة الفاحتة عندما يريد رجل ان خيطب فتاة  السائل :
  مل ترد . نعم . الشيخ :
  السالم عليكم السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :
  كيف حالك شيخ حممد ؟  السائل :
  امحد اهللا وأشكره الشيخ :
  اهللا يسلمك أنا أكلمك من السعودية .  السائل :
  أهال مرحًبا  الشيخ :
  كيف حالك  اهللا يسلمك السائل :
  من أي السعودية ؟  الشيخ :
  احلمد هللا السائل :
  من أي السعودية ؟ تتكلم الشيخ :



  أتكلم من الطائف .  السائل :
  أهال مرحبا الشيخ :
  اهللا يسلمك كيف حالك السائل :
  أمحد اهللا إليك الشيخ :
  اهللا يسلمك السائل :
  اهللا حيفظك الشيخ :
  ع مستعجلني قليالمعليش لو تكلمنا يف موضو  السائل :
  تفضل الشيخ :
  يف كتاب طلع لواحد من طلبة العلم عندنا امسه خالد املؤذن ... السائل :
  أي نعم الشيخ :
  فأنا قرأت الكتاب واطلعت عليه ، أريد أن أعرف هل قرأت الكتاب أنت وإال ال ؟  السائل :
  ما هو اسم الكتاب يا أخي ؟  الشيخ :
  ؟  ( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان )ن على تضعيف حديث امسه إقامة الربها الشيخ :
  نعم قرأته .  الشيخ :
  أيوه ، شيخنا حممد .  السائل :
  يكفيك وصفك إياه ، بأنه طالب علم ، وليس شيًخا يف العلم .  الشيخ :
  صحيح هذا .  السائل :
رق اليت أنا مبجموعها حسنت احلديث ، يكفيك هذا ، وإذا أردت برهانًا عاجًال ، فهو يعاجل الط الشيخ :

  ومن هذه الطرق من حسنه أحد حفاظ احلديث قبلي بنحو ألف سنة . 
  من هو يا شيخ ؟  السائل :
  ابن حبان الشيخ :
  قال عنه شيخ السائل :
  ال أقول لك عن احلديث حسنه حسن إسناده  الشيخ :
  حسنه الشيخ ابن حبان ، أين ؟  ... السائل :
  اب بكت الشيخ :

  احلليب : روضة العقالء 
روضة العقالء . أيوه على كل حال ، أنت ارجع إىل احلديث املخرج يف السلسلة ، ارجع إىل  الشيخ :



احلديث حيث كنت خرجته من السلسلة والشاهد من كالمي بيان أن الرجل هو طالب علم فحسب ، فهو 
أفراد هذه األسانيد تضعيًفا ، يقول يف بعض يصرح بعد أن يتكلم على أسانيد األحاديث على كل فرٍد من 

ذلك بأن احلديث موضوع فكيف يكون موضوًعا واحلديث له عدة طرق وحسن بعضها أحد احلفاظ ، هل 
يقبل حكم طالب علم ناشئ بعد وليس له قدم راسخة يف هذا العلم ؟ وليس له أي تأليف سابق سوى 

  فالن رد على األلباين ، يكفيك هذا الكالم إن شاء اهللا .التهجم على الرد على األلباين من أجل أن يقال 
  طيب شيخنا حممد السائل :
  نعم الشيخ :
طيب يعين موقفنا من احلديث إذا صححه أحد احلفاظ وتبناه ، وعلمنا طريقة تصحيح احلديث  السائل :

... .  
  ذهب صوتك .  الشيخ :

احلديث صحح احلديث ابن حبان يف موقفه من أقول لو أحد احلفاظ القدماء رمحهم اهللا عن  السائل :
احلديث هذا ، وجاء أحد طلبة العلم ، وبني قرينة من التصحيح اليت وضعها ابن حبان ممكن نعتمد على 

  الكالم هذا أم ال ؟ 
  إذا مل تعلم أن أحًدا ممن هو أقوى منه سبقه وخالفه فيمكن وإال فال .  الشيخ :
  ضعفوه .  حديث كثري من احلفاظ السائل :
  يا أخي فهمت جوايب ؟  الشيخ :
  كأنه .   السائل :
  كأنه ال ، أقول لك هناك رجالن ، طالب علم تسمعين  الشيخ :
  نعم يا شيخ  السائل :
طالب علم مبتدئ وشيخ مارس هذا العلم من زمن بعيد ، اختلفا يف احلكم على احلديث فقول من  الشيخ :

  ينبغي أن يؤخذ ؟ 
  شيخ . قول ال السائل :
وعلى ذلك فقس ، سواء يف الفقه أو يف احلديث أو يف التفسري ، الناشئون اليوم يا أخي ، خاصة  الشيخ :

  يف علم احلديث أمر يلفت النظر
  احلديث هذا .. السائل :
امسع اهللا يهديك ، الناس اليوم طلبة العلم كلهم هجموا هجمة واحدة على علم احلديث ، ظًنا  الشيخ :

لم احلديث هو عبارة عن الرجوع إىل تراجم رواة احلديث وهذا كذاب وهذا وضاع ، وهذا ضعيف منهم أن ع



، وهذا سيء احلفظ ، وهذا ثقة ، إىل آخره ، ظًنا منهم أن هذا هو علم احلديث ، ولذلك جتد اآلن ما شاء 
أحد منهم توجه إليها ،  اهللا طالب العلم احلديث بالعشرات إن مل نقل باملئات ، أما العلوم األخرى فال جتد

ملاذا ؟ ألن السوق الرائجة هي سوق احلديث ، فلو أم صربوا وطلبوا هذا العلم ودرسوه دراسة جيدة ، 
وأتقنوا هذا العلم وبعد ذلك أخذوا يؤلفون للناس لينفعوا الناس وليس ليتوجهوا رأًسا إىل النقد ، والنقد الذي 

ه حنو نصف قرن من الزمان ، وهو متخصص يف هذا العلم ، يوجه هو من املسلم عندهم أنه مضى علي
ومشهود له من رجال العلم وعلى ماذا يدل جمهم ؟ على دراسة هذا العلم هذه الدراسة السريعة أوًال مث 
عدم تفرغهم لتأليف ما ينفع مجاهري املسلمني ثانًيا ، وثالثاً انكبام رأًسا إىل الرد على فالن وعالن ، فهمتين 

  ؟ 
  خري يا شيخ ، طيب أسلم عليك ، أي خدمة ؟  السائل :
  سالمتك .  الشيخ :
  السالم عليكم .  السائل :
 -وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ، ما فقط أنت تسجل يا أبا ليلى وهم يف السعودية يسجلون  الشيخ :

  .  -يضحك رمحه اهللا 
ناسبة الكالم على هذه الرسالة ، أن الرجل يبدوا أنه احلليب : شيخنا ، من العجيب سبحان اهللا ! أقول مب

شهور طويلة وهو يؤلف يف هذه الرسالة ، وينمقها ويصلحها وكذا ، سبحان اهللا ! أنا أتذكر شيخنا ملا 
  راجعتها يعين يف طرق كثري فاتته وأشياء كثرية وأوهام وأغالط سبحان اهللا ! . 

  هو مبتديء الشيخ :
  اهللا كيف احلليب : العجلة سبحان

  فقط هذا هو الغرور الشيخ :
  احلليب : نسأل اهللا اهلداية

الغرور حب الظهور ، يعين أمر عجيب فعًال يعين ، إنسان ما مؤلف وال رسالة واحدة يف ختريج  الشيخ :
بعض األحاديث اليت الناس حباجة إليها ، يصحح ويضعف إىل آخره ، رأًسا يأيت ويرد وينط ، ويرد على مني 

مؤاخذة ؟ على األلباين ، الذي يشهد فيه كبار العلماء أنه هذا الذي يقولون عنه حمدث الزمان ، والذي وال 
يقولون عنه احفظ من أصدقائنا القرباء هنا ، أحفظ من ابن حجر العسقالين وإىل آخره ، غلو حقيقة ، 

دة عم يشتغل ذا العلم ، لكن أيه ؟ لكن هذه جيب أن يعرتف فيها أنه إنسان ، صار له مخسني سنة وزيا
ما صار له مخس سنوات ، ومن أين استفاد هذا العلم ؟ من كتب األلباين ، ويأيت بقى يرد على من ؟ على 

  األلباين . 



احلليب : عجيب شيخنا ، العجيب يف مقدمة الكتاب أيًضا يقول وهو الشيخ مقبل املقدم لكتابه أن الشيخ 
ث العصر الذي مل نَر مثله واستفدنا وكذا ، مث يقول وقد أقمنا الدليل يف األلباين هو إمام أهل السنة وحمد

يف نقطة ثانية زد على  ...هذه الرسالة على ضعف منهج الشيخ ، يعين هذا اوال هذان تناقضان عظيمان ، 
ذلك أن املنهج ال يؤخذ من حديث واحد ، الشيخ خمرج ثالثني ألف حديث وأثر ، من ثالثني ألف حديث 

ر ، ضعف حديث وعلى فرض إنه غلط يف الشيخ مائة باملائة ، فهل يقال املنهج خطأ بسبب خطأ يف وأث
  حديث واحد ؟! وخليه اخلطأ واحد يف املائة واثنني يف املائة ، حقيقة تناقض عجيب . 

  من الذي ال خيطئ ؟! من الذي ال خيطئ ؟! نعم الشيخ :
  اهلاتف يرن  

  نعم الشيخ :
  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم  السائل :
  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته الشيخ :
  كيف حالك شيخنا   السائل :
  احلمد هللا خبري الشيخ :
  أريد أسألك أسئلة إن شاء اهللا السائل :
  تفضل الشيخ :
اآلية اتصلت بك قبل ثالثة أيام ، سألتك عن ال وصية ال وارث ، يف نفس القرآن والسنة ، ما هي  السائل :

  اليت نسخت ذا احلديث ؟ 
  نعم ، اتصلت يف مل ؟  الشيخ :
  ال وصية لوارث .  السائل :
  فاهم ، فاهم ما هو سؤالك اآلن ؟  الشيخ :
  ما هي اآلية اليت نسخت ا هذا احلديث ؟  السائل :
  اآلية اليت تقول الوصية للوالدين  . الشيخ :
  سؤال ثان السائل :
  نعم الشيخ :
األخ املسلم الذي كان متزوج أمريكية ، وطلقها بسبب اخليانة ، فاآلن يريد يرجع هلا املهر ، فقط  : السائل

  ما قادر يالقيها ، فماذا يفعل بالذهب واملهر ؟ 
هو ما سؤال فقهي ، هذا سؤال حكومي قضائي ، بدها اتصال مبراكز يلي بتعرف هذه أين راحت  الشيخ :



مانة إليها ، هذه ليس هلا عالقة بالفقه ، إمنا يقال له احبث عنها حىت تعرف ؟ وأين جاءت ؟ حىت توصل األ
  أين مصريها ؟ وتقدم هلا حقها إليها . 

  يعين ما يتصرف ا حىت جيدها ؟  السائل :
  أينعم . الشيخ :
  الصالة بالشيال ، هل جتوز ؟  السائل :
  ال جتوز .  الشيخ :
  جيب أن يغطي العاتق كله ؟  السائل :
  املنكبني نعم . الشيخ :
  األذكار يف الركوع ويف السجود ، هل هي واجبة ؟  السائل :
  أينعم ، البد لكن ليس بالصورة العامة األذكار ، وإمنا البد من ولو تسبيحة واحدة . الشيخ :
مذبوح  ايوه نعم أعزم من قبل أخ مسلم ، هنا يف أمريكا مثًال ، فهل أسأله هل اللحم الذي تقدمه السائل :

  بطريقة احلالل أم ماذا ؟ 
  من الذي قدم إليك اللحم مسلم ؟  الشيخ :
  نعم مسلم .  السائل :
  تعرفه ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  تعرفه ملتزما ألحكام الشريعة ؟  الشيخ :
  ملتزًما ولكن يف هذه املسألة يعين ال يهتم .  السائل :
  نك إذا سألته هو يصدقك ؟ فإًذا البد أن تسأله ، ولكن يف ظ الشيخ :
  أينعم .  السائل :
  إًذا البد أن تسأله . الشيخ :
  ؟  ( نية المؤمن خير من عمله )حديث  السائل :
  ضعيف .  الشيخ :
  أن محاد األنصاري وجد أربعة عشرة طريًقا له ؟ - ال اله اال اهللا -مسعت شريط  السائل :
  أظن أنك واهم .  الشيخ :
  مسعته .  يف أشرطتك السائل :
  أنت واهم ، من هذا األنصاري الذي وجد هلذا احلديث الضعيف ، أربعة عشر طريًقا ، أين ؟  الشيخ :



  محاد األنصاري .   السائل :
  محاد األنصاري ؟  الشيخ :
  نعم . السائل :
  من كالمي أنا ؟  الشيخ :
  أحد التالميذ يف األشرطة قال لك ذلك . السائل :
  ري صحيح ، احلديث ضعيف . جزاك اهللا خريا .هذا كالم غ الشيخ :
  دفع الرشوة ، كما تعلمت من األشرطة إلبطال حق أو إحقاق باطل .  السائل :
  أحسنت !  الشيخ :
  فسئلت يف بعض األشرطة أن دفع الرشوة لعامل اجلمارك السائل :
  ايوه الشيخ :
  أجبت ال جيوز السائل :
  أي نعم الشيخ :
  ذ ؟ بأي قول نأخ السائل :
ما يف تناقض بني القولني ؛ ألنه حينما تعطى الرشوة للجمارك فقد ينفضح أمره ، وتصاب الدعوة  الشيخ :

اإلسالمية بوخزة وبطعنة ، ويقال أن هؤالء املتدينني يفعلون كذا وكذا ، فإعطاء الرشوة للوصول للحق ال يزال 
ا على من يعطي ، لكن إذا كانت الرشوة احلكم كما مسعت ، فهو جائز وحرام على من يأخذ وليس حرامً 

  يف حالة خيشى أن تنكشف ففي هذه احلالة نقول ال جيوز .
  جزاك اهللا خريا السائل :
  عند الفصل بني الفرض والسنة ، هل يتكلم املصلي مع نفسه ؟ أم جيب أن يتكلم مع أحد ؟  السائل :
  ال ، البد أن يتكلم مع غريه .  الشيخ :
  جيوز أن ينطق بكلمات لنفسه إًذا ؟  يعين ال السائل :
  ما ال جيوز ، وإمنا ال يكفي . الشيخ :
  ال يكفي ، نعم . السائل :
  عند ضياع شيء هل ثبت يف ذلك شيء ؟  (( إليالف قريش ))قرأت  السائل :
  عند ماذا ؟  الشيخ :
  ؟  (( إليالف قريش ))إذا ضاع مين شيء أمسع الناس يقرأون  السائل :
   أصل لذلك .ال الشيخ :



  ال أصل لذلك . السائل :
  أدركت اإلمام يف الركعة الثانية ، وقد بدأ يف الركعة الثانية يف صالة العشاء مثالً  السائل :
  ايوه الشيخ :
  جيب علي أن أنصت ؟ أم أستطيع أن أقرأ دعاء االستفتاح ، أقرؤه يف الركعة الثالثة ؟  السائل :
  تقرأ ماذا ؟  الشيخ :
  دعاء االستفتاح .  : السائل

  ال ، ال راح دعاء االستفتاح .  الشيخ :
  راح دعاء االستفتاح .  السائل :
  أينعم ، كما تروح الفاحتة . الشيخ :
  أي نعم . السائل :
  املسح على النعلني ، هل يشرتط يف ذلك أن النعلني يغطي الكعبني ؟  السائل :
  ا نعلني . مها إذا غطيا الكعبني خرج عن كوم الشيخ :
  إًذا ال ميسح عليهما ؟  السائل :
  ميسح عليهما لكن أنا أصحح اللغة . الشيخ :
  أي نعم جزاك اهللا خريا . السائل :
أي نعم جزاك اهللا خريا ، يف السعودية يطبعون املصاحف سورة البقرة تبدأ من اليسار ، تبدأ من  السائل :

  جيوز ذلك ؟ مع الرتمجة طبًعا ؟  اليسار إىل اليمني ، برتمجة علي القصار ، هل
  يعين أول املصحف يأيت بآخر املصحف املعتاد عندنا ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  امسع ومل أر والفاحتة تكون يف آخر صفحة ؟  ... الشيخ :
  مكان سورة اإلخالص ، مع وجود الرتمجة طبعا باإلجنليزي .  السائل :
  قلت املصحف .  اآلن عدلت بعض الشيء ، أنت الشيخ :
  كيف ؟   السائل :
  كان سؤالك أن املصحف الذي ُيطبع يف السعودية يُبدأ فيه من اليسار .   الشيخ :
  يعين هذا ال يسمى مصحف إذا كان فيه ترمجة .  السائل :
  ال ، ال يسمى مصحًفا .  الشيخ :
  جيوز ذلك ؟  السائل :



  تكون واضًحا يف أسئلتك ال ، ليس ما أعطيتك اجلواب ، فقط أريد أن الشيخ :
  إن شاء اهللا السائل :
ألنه أشكل علي ملا أطلقت املصحف ما يدخل فيه مثالً تفسري ابن كثري ، هل هذا نسميه مصحًفا  الشيخ :

  ؟ ! 
  ال نسميه .  السائل :
كونه إنه   طيب ، إذا واحد ترجم تفسري ابن كثري إىل اللغة الربيطانية أو اإلجنليزية ، هل خيرج عن الشيخ :

  . ...هذا القرآن املرتجم باللغة االجنليزية مثًال 


